
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

   

 

  

 

 

  بازدید روسای نظارت بر مواد غذایی

 از شرکت گوشتیران

  تن مرغ منجمد به  35صادرات

کشور عراق از مرز سومار از واحد 

 کشتارگاه صنعتی مرغ ارومیه

  جوجه ریزی مرغ و خروس در واحد

 مرغ خرمدره

  )برگزاری جشن میالد امام رضا )ع

 در پروتئین گستر سینا

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 بازدید استاندار بوشهر از پروژه پرورش ماهی در قفس واحد ماهیران

 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 پروتئینیهای تخصصی فرآورده بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

  35 شماره

 1397ماه  مرداد

 اخبار 

بازدید استاندار بوشهر از پروژه -1

پرورش ماهی در قفس واحد 

 ماهیران

ذخیره سازی دو میلیون و دویست -2

هزار قطعه بچه ماهی سی باس 

 ماهیران واحد  آسیایی در

 مدیریت فروش و رفتار با مشتری-3

 فرآیندهای استراتژیک منابع انسانی-4

 اخبار 

در جوجه ریزی  ،مهندس دهنوی، جناب آقای یر اجرایی مجتمع مرغ مادر خرمدرهبه گزارش مد

دهم مرداد  و قطعه مرغ و خروس در سوم، هفتم ۶۲۸۳۰ تعداد به مجتمع مذکور،  ۶و 5، ۴های فارم

انجام پذیرفت که به استعانت از خداوند متعال در اواخر بهمن ماه تولید تخم مرغ نطفه  ۹۷ماه سال 

دار آغاز و از اسفند ماه سال جاری تولید جوجه یکروزه گوشتی نژاد آربوراکرزپالس آغاز می 

هزار قطعه جوجه یکروزه تولید  ۶٫۷۰۰٫۰۰۰گردد، همچنین پیش بینی می گردد گله مذکور بالغ بر 

 .کرد خواهد

 

 

 

السالم در پروتئین گستر سینابرگزاری جشن میالد امام رضا علیه  
 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

پشت کارخانه آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، 

 شهریور 17شیر پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 
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قطعه مرغ و خروس در واحد مرغ  ۶۲۸۳۰جوجه ریزی تعداد 

 مادر خرمدره

 

 تهران از شرکت پروتئین گستر سیناهای علوم پزشکی ایران و بازدید رؤسای نظارت بر مواد غذایی دانشگاه

با  و همراه  های علوم پزشکی ایران و تهران با هیئت، رؤسای اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاهه نقل از واحد تحقیق و توسعها و ببه گزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سین

ر مدیران شرکت پروتئین گستر سینا حضو با که بازدید این در.  آوردند بعمل بازدید گوشتیران کارخانه از گوشتی، هایفرآورده تولید نحوه از محترم معاونت آن کارشناسان آشنایی هدف

 . ها و مشکالت این صنعت برگزار گردیدصورت گرفت ، روند تولید انواع سوسیس و کالباس ، همبرگر ، ناگت مورد بررسی قرار گرفت و نشستی در ارتباط با چالش

 در سینا، گستر پروتئین شرکت . الزم به ذکر استارائه نمودند طرح ملیتوضیحاتی درخصوص این طی این نشست جناب آقای دکتر یوسفی مدیر پروژه پرورش ماهی در قفس ) ماهیران ( 

هزار تن در سال ، کارخانه تولید خوراک  ۲۰زیر مجموعه ها عبارتنداز : مزرعه پرورش ماهی در قفس با ظرفیت  این.  باشدمی بوشهر استان در مجموعه زیر چهار با آبزیان شهرک احداث حال

ت شیالت را فراهم می سازد و در آبزیان ، کارگاه تکثیر ماهیان دریایی و کارخانه عمل آوری محصوالت آبزی و همچنین احداث این مجموعه در قالب یک شهرک موجبات رونق صنع

 .گرددبخش خصوصی و نیز اشتغال زایی می نار تولید پروتئین مورد نیاز کشور ، موجب حمایت ازک

 

 

 

 

 

 

 
 

 

میالد با سعادت شمس الشموس انیس النفوس حضرت امام رضا علیه السالم، مراسم  همزمان با دهه کرامت و فرارسیدن

گوشتیران برگزار گردید. در در واحد گستر سینا پروتئین با حضور پرسنل شرکت باشکوهی همراه با جشن و سرور 

 این مراسم از شرکت کنندگان در جشن با شیرینی و شربت پذیرایی شد.

 

 

صبح روز  ،با هیئت همراه گراوند استاندار بوشهر گستر سینا، جناب آقای عبدالکریم به گزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین

های این فعالیت از پروژه پرورش ماهی در قفس شرکت ماهیران در بوشهر بازدید کرده و در جریان ۹۷مرداد ماه  ١۳رخ شنبه مو

 فتند. مجموعه قرار گر

 این با مشابه هاییپروژه بایستی که فرمودند تاکید قفس در ماهی پرورش پروژه از تحسین و جلیلت ضمن ایشان الزم به ذکر است

هایی را دارا هستند در اولویت و دستور کار قرار ساخت زیرچنین  اجرای قابلیت و بوده مرز هم دریا با که استانهایی تمامی در مورد

، موانع مدیران محترم سته با همت و پشتکاربه جد در این راستا پیشقدم بوده و توان . به گفته ایشان، شرکت پروتئین گستر سینا گیرد

یشان در ادامه جهت هموار نمودن و توسعه پروژه ا .دمابقی راه را نیز هموار نمای تواند میتوسعه این صنعت را از میان برداشته و قطعاً

  د.نیز دستوراتی به مدیران کل استان صادر نمودن

ب سرمایه فر معاون اقتصادی استانداری، جناب آقای دکتر شجاعی مدیر کل برنامه ریزی و جذقای دکتر زرینآدر این سفر جناب 

قای مهندس خسروی رئیس کل دریابانی استان بوشهر آجناب  و تنگستان شهرستان  قای دشتی فرماندارآگذاری استانداری، جناب 

  .پروژه بازدید به عمل آوردند همراه ایشان حضور داشتند و از این

 

 

 دکتر آقای جناب از نقل به پروتئین گستر سینا و به گزارش واحد روابط عمومی شرکت

 به  منجمد مرغ گوشت تن  ۲۵ صادرات ارومیه طیور صنعتی کشتارگاه واحد مدیر حسینی

ایشان در ادامه افزودند با تالش پرسنل  .یافت تحقق  ر عراق در تیر ماه سال جاریکشو

این شرکت را به کشور و به یاری خداوند در روزها و ماههای آتی صادرات محصوالت 

 . مذکور و سایر کشورهای همسایه را افزایش خواهند داد

 

 

 

 

ز تن مرغ منجمد به کشور عراق از مرز سومار ا 35 صادرات 

 )مرغ خانگی( واحد کشتارگاه صنعتی مرغ ارومیه

 

 

 

 

 واحد باس آسیایی درطعه بچه ماهی سیدویست هزار ق و سازی دو میلیونذخیره

 ماهیران

 

 ۳١از تاریخ  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا و به نقل از جناب آقای مهندس افشاری مدیر اجرایی ماهیران؛

ن و دویست هزار قطعه میلیو ۲واحد ماهیران با یک فروند لندینگ کرافت موفق به ذخیره سازی ، اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون

ی مناسب، این شده است. در صورت حاکم بودن شرایط جو ۲های مورینگ روز در قفس ۲۰باس آسیایی طی مدت بچه ماهی سی

تن  ١۵۰۰هزار خواهد بود. جناب آقای افشاری صید  ۴۰۰میلیون و  ۴باس آسیایی تا سقف سازی بچه ماهی سیواحد قادر به ذخیره

  .اندهپایان سال جاری را پیش بینی کرد گرم، بنابر تقاضای بازار تا ۶۰۰و باالی  ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰آسیایی در سایزهای  باسماهی سی

ایشان در ادامه افزودند که با مساعد بودن شرایط جوی در شهریور ماه سال جاری بنا بر دستور مدیر عامل محترم شرکت پروتئین گستر 

کمیلی در خصوص واقع در مورینگ اول انجام می پذیرد. خبرها و اطالعات ت ۳سینا جناب آقای دکتر توسلی، صید ماهی از قفس 

 ۲۲ جناب آقای مهندس افشاری در انتها افزودند که واحد ماهیران با دپوی . گرددایی متعاقباً اعالم میباس آسیمیزان صید ماهی سی

دهی ه پرورش ماهی در قفس نسبت به غذاگیری در کنار مزرعکشتی تجاری و پهلوباس آسیایی در یک فروند تن غذای بچه ماهی سی

 .بچه ماهی های ذخیره شده اقدام نموده است
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 مدیریت فروش و رفتار با مشتری

 پروری
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 مقدمه:

شود  از این  رو الزم است میکار  ارزشمندترین  سرمایه  و دارایی هر شرکتی محسوب  نیروی

بخش  برای  پیشرفت شرکت و  دستیابی به اهداف آن این سرمایه های مهم مدیریت شوند.

می توان گفت منابع انسانی منابع انسانی در هر شرکتی این وظیفه را بر عهده دارد.به همین دلیل 

با مدیریت خوب و حرفه ای  خود های سازمان هاست که ترین واحدو حساس تریناز مهم

تواند موجب رشد دائم سازمان شود به نحوی که هم کارفرما و هم کارمندان از این بابت می

طبیعی  است که برای بهبود  مدیریت باید ا بتدا با وظایف آن آشنا بود .این مقاله به  سود ببرند.

کند یک قدم به حرفه ای شدن ردازد وکمک میپنابع انسانی میبررسی برخی وظایف م

 تر شویم.نزدیک

 :وظایف منابع انسانی

 جذب نیروی انسانی)استخدام(:-1

اعضای منابع انسانی وظیفه دارند مسئولیت های منابع انسانی است.  تریناصلیاستخدام یکی از  

رابطی بین  و های  مناسب را انتخاب کنندگزینهریزی برای جایگاه شغلی مورد نیاز با برنامه

های سیاست قبل از استخدام فرد مورد نظر او را از قوانین و کارفرما و متقاضی کار باشند و

 کند. ا این قدم کار خود را آغاز میمنابع انسانی ب .رکت و شرایط قرارداد با خبر کنندش

  عدم نیاز : قطع همکاری و -2

از وظایف اولیه مدیریت منابع ، دقیق و مناسب جهت جذب نیروی انسانیهمانگونه که فرآیند 

 ،هر یک از کارکنان )اعم از استعفاوجود فرآیند جامع قطع همکاری  از سوی ، انسانی است

 گردد.وظایف کلیدی منابع انسانی محسوب می یا بازنشستگی ( جزء اخراج و، عدم نیاز

 فرهنگ سازمانی:  سازی کارکنان جدید با سازمان وهمسو-3

همسو سازی کارکنان جدید با فرهنگ ، عالوه بر شناخت و ارتقاء مداوم فرهنگ سازمانی

دی واحد منابع انسانی به شمار از وظایف کلیها با مالحظات خاص سازمانی آنتطابق  سازمان و

 رود.می

جبران خدمات  دستمزد و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و تجزیه و-4

 کارکنان:

شاید بتوان تدوین شرح شغل و نظام جبران خدمات را در کنار ارزیابی عملکرد کارکنان ,از 

موارد مذکور همچون قلب تپنده . مهم ترین وظایف عملکردی منابع انسانی دانست

کارکردهای منابع انسانی به شمار میروندکه مستقیماٌدر افزایش میزان رضایت کارکنان تاثیر 

  . گذار خواهند بود

 آموزش نیروی انسانی:  -5

تمام نمیشود، کارکنان جدید باید  با استخدام کاندید مورد نظر برای شغل مورد نظر، کارها

آموزش داده شوند تا با الگوی کاری شرکت آشنا شوند. بخش منابع انسانی باید در این  برنامه 

 آموزش ببیند.آموزشی مشارکت داشته باشد تا هر کارمند بر اساس موقعیت کاری خود 

 ها :پاداش و تشویق -6

. بنابراین میتوان برای دستیابی شودها میارائه پاداش به کارمندان، باعث افزایش انگیزه در آن

 ایجاد کرد.بین کارمندان به اهداف شرکت، فضای رقابتی سالمی 

 

 

 

 مشکالت منابع انسانی: برخی چالشها و

، در حدی که شودحد منابع انسانی کوچک انگاشته میقش وادر بسیاری از سازمان ها، ن -

وحقوق کاری اضافه جداولهایی مانند حضور و غیاب کارکنان وتنظیم گاه صرفاً وظیفه

وظیفه واحد منابع انسانی را از جنس برخی مدیران،  شود.دستمزد به آنها واگذار می

می بینند به همین علت حاضر نیستند نقش منابع انسانی را به  کارکشیدن بیشتر از نیروی کار

 رسمیت بشناسند. عنوان نماینده اعضای سازمان به

بینند وتمایلی حد واحد تدارکات منابع انسانی میع انسانی را در واحد مناببرخی سازمان ها، -

 به درگیر کردن این واحد در تصمیم های استراتژیک سازمان ندارند، طبیعی است که با این 

 بحث توسعه منابع انسانی هم جایگاهی نخواهد داشت . نگاه

 

 چند مورد از مهارت های یک کارشناس منابع انسانی :

کارشناس منابع انسانی  با اسناد و مدارک زیادی سر وکار دارد و نظم و سازماندهی: -

باید تغییراتشان را پیوسته دنبال کند واز آنجائیکه  او در طول هفته جلسات متعددی با 

کارکنان برگزار می کند .بنابراین باید اطالعات را به صورت منظم نگهداری کند تاهمیشه 

 ند.دسترس باشاین اطالعات  در 

تصمیم گیری از روند استخدام کارکنان گرفته تا حل مشکالت  آنها نقش  گیری:تصمیم-

تمام جوانب یک مسئله را بررسی کرده و بهترین ، بنابراین باید بتوان مهمی را ایفاد می کند

 .نمودتصمیم را اتخاذ 

باید صحبت های هر دو در زمان بروز اختالفات بین کارکنان او توانایی حل اختالف: -

طرف را گوش داده و با اتکا به مهارت کارشناسی  خود با تصمیم گیری عادالنه مشکالت 

 را ساماندهی نماید .

کارشناس منابع انسانی باید بتواند با تمام  اعضای یک سازمان)  از ارتباطات قوی:-

 کند .  مدیریت محترم عامل گرفته تاهمکاران جدید (به خوبی ارتباط برقرار

او به حجم زیادی از اطالعات مهم یک سازمان و کارکنان  اخالق گرایی و راز داری:-

دار باشد ودر زمانی  که  صالح شرکت دارد از همین روی باید فردی راز شان دسترسی

 وکارکنان استفاده مطلوب را ببرد. اقتضا می نماید از این اطالعات به نحو سازمان 

 منابع:

www.irantalent.com 

www.motamem.org 
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 مفهوم فروش

 یبرا حلی راه ارائه -۲ یمشتر یازهانی درک -1:فرآیندی سه مرحله ای است، شاملفروش 

 یمشتر ترضای کسب-۳ ازهاین نیرفع ا

 مفهوم رفتار با مشتری

 یبندزمان ،یزیربرنامه یپارچه است که براکی ینظام اطالعات کی یبا مشتر مدیریت رفتار

جهت  انیمشتر یقبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمندساز یهاتیو کنترل فعال

 .رودیبه کار م رهیتلفن و غ ت،یچون وب سا یمتعدد یابزارها قیتعامل با سازمان از طر

 هستند: یارتباط با مشتر تیریمد تیاهم شیافزا لاز عل ییهانمونه ریموارد ز

 کسب و کار یرقابت در فضا شیافزا 

 مختلف یمحصوالت شرکتها نیب یفیفاصله ک کاهش 

 هاکانال نیا نیبهتر ب یبه هماهنگ ازیو ن انیکسب و کارها با مشتر یارتباط یکانالها شیافزا 

 یاجتماع یبه شبکه ها انیبهتر مشتر یدسترس 

 شناخت مشتری:

و  غاتیتواند تبلیهدف خود را نشناسد نم انیجامعه مشتر یکسب و کار مدیرفروش اگر

 رانیمد شود. یسازمان م یکند و احتماالً باعث هدر رفت منابع مال هیرا ته یاثربخش یمعرف

 انیمتوجه بشوند مشتر قیدق یها یکنند که با بررس یم یوهله سع نیدر اول یفروش حرفه ا

 توان باآنها ارتباط برقرار کرد. یهدف آنها کجا هستند و چگونه م

 :انیمشتر یارزش برا جادیا

ای فایده شیشود که بداند آن محصول برا یم بیترغ یمحصول دیبه خر یمشتر کی یزمان

. ما در بود یبدنبال شناخت منافع مشتر دیبا یافروش حرفه تیریخاطر در مد نی. به همدارد

دوره فروش، منافع مشتری و روشهای شناسایی آنرا آموزش می دهیم تا در معرفی محصول 

 مورد استفاده قرار گیرد. 

 ی:ارائه مشاوره به مشتر

 یخدماتشان به مشتر ایاز آنکه بدنبال فروش محصوالت  شیهمواره ب یحرفه ا فروشندگان

 یصادقانه به مشتر یمشاوره ها ارائهمشاوره بدهند. خود انیکنند به مشتر یم یباشند، سع

مجدد  یاعتماد کند، با مراجعه ها یبه کسب و کار یکه مشتر یو زمان ایجاد اعتماد کرده

 شود. یکسب و کار م یباعث گرمتر شدن رونق اقتصاد

 :انیمشتر یوفادارساز

کسب وکارها  رانیفروش است که مد تیریاز اصول مهم در مد انیمشتر یوفادارساز

کنند،  یوفادار، سازمان را ترک نم انی. مشتردهندیم یا ژهیو تیفروش به آن اهم رانیومد

 انیکه در باشگاه مشتر ییروشها بکارگیری .و مبلغان سازمان هستند یشگیهم انیها مشترآن

 کند. یکمک فراوان انیمشتر تیرضا یتواند به سازمانها در وفادارساز یشود، م یم هیتوص

 مشتری مداری به زبان ساده

شدن  یشده است. اما امروزه رقابت هیتوصهمواره  تمام کسب و کارها  یبرا یمدار یمشتر

نندگان موجب کو قدرت انتخاب گسترده مصرف یاجتماع یهابازارها، توسعه شبکه دیشد

 شود. لیها تبدشرکت یبرا یرقابت تیمز نیبه مهمتر یمدار یشده تا مشتر

 فرهنگ یعبارت است از نوع یمدار یمشتر ،فیبر اساس تعر ست؟یچ یمدار یمشتر اما

 جادیشکل ممکن ا نیرا به بهتر انیالزم جهت ارزش گذاشتن به مشتر یکه رفتارها یسازمان

 انیعبارت است از برداشت مشتر یمدار یمشتر گرید یفیبر اساس تعر نی. همچندینمایم

 آنها. انتظاراتها و از برآورده شدن خواسته

 اگر” خواهد؟ یچه م یمشتر“ میاست که بدان نیا یمدار یگام در مشتر نینخست نیبنابرا

 یو وفادار یمندتیآنگاه رضا م،یکن دایپرسش پ نیا یبرا یپاسخ مناسب و کامل میبتوان

 داشت. میرا خواه انیمشتر

 یبه مشتر احترام

به ما احترام  گرانیکه د میهمه ما دوست دار احترام است. اصوالً یانتظار هر مشتر نیاول

. به کارکنان شودیم زین شتریب م،یهست یمشتر گاهیکه در جا یخواسته زمان نیبگذارند و ا

ادب و احترام  تیبا نها ان،یارتباط با مشتر یتا در هنگام گفتگو و برقرار دیخود آموزش ده

در مقابل احساس  زین انیبه او احترام بگذارند. مشتر یاز انتظار مشتر شیب یو حت دهرفتار نمو

 نشان خواهند داد. یبا وفادار  خود را یداشته و قدردان یندیخوشا

 محصوالت و خدمات تیفیک

از  دیو تکرار خر یعامل در وفادار نیمحصوالت و خدمات مهمتر تیفیک یهر مشتر یبرا

را تحمل کند  گرید ینکات منف ایباالتر و  متیممکن است ق یفروشنده است. مشتر کی

 ان،یمشتر ینگهدار یکاال و خدمات را تحمل نخواهد کرد. برا نییپا تیفیاما مطمئنا ک

و در صورت عدم  باشید و خدمات خود داشته صوالتمح تیفیبر حفظ ک یادیز دیتاک

 .دیباش یمشتر تینحو به دنبال جبران و کسب رضا نیبه بهتر ت،یفیاز ک یمشتر تیرضا

 ازینمودن کاالها و خدمات مورد ن فراهم

آنها را فراهم  ازیدر هنگام مراجعه انتظار دارند شما تمام کاالها و خدمات مورد ن انیمشتر

. گرددینسبت به شما م انیو آرامش در مشتر نانیحس اطم جادیموجب ا یژگیو نی. ادیینما

از محصوالت و خدمات  یکامل فیتا ط دیکن یسع د،یکنیکه کار م یانهیدر هر زم نیبنابرا

 شما روبرو گردند. یکمتر با پاسخ منف انیتا مشتر دییمان نیرا تام

 و کارکنان طیمح یآراستگ

کسب و کار و کارکنان شما است.  طیمح یظاهر تیوضع نندیبیم انیکه مشتر یزیچ نیاول

از آرامش و  یحس خوب نیباشد، ا بایفروشگاه شما آراسته و ز ایشرکت  طیمح دیکنیسع

 .کندیم قیاز شما تشو دیمنتقل نموده و آنها را به حضور و خر انیبه مشتر نانیاطم

 و دقت در ارائه خدمات سرعت

 یطراح نیزمان است. بنابرا نیخدمات در کوتاه تر افتیدر ان،یاز انتظارات مهم مشتر یکی

 اریبس د،یپاسخ ده انیمشتر یهادقت و سرعت به درخواست با دیکه در آن بتوان ستمیس کی

سرعت و دقت در ارائه خدمات را  شیافزا یبرا ازیدارد. کارکنان و امکانات مورد ن تیاهم

 .دیو خشنود داشته باش یراض یانیتا همواره مشتر دییفراهم نما

 مناسب متیبا ق یمدار یمشتر

کنندگان را بدست آورند.  نیتام ریسا متیبه سرعت ق توانندیم انیمشتر نترنت،یعصر ا در

 یشما را به زود یارائه شده متناسب نباشد، مشتر تیفیشما با ک متیق کهیدرصورت نیبنابرا

ها اطالع شرکت ریمحصوالت مشابه در سا متیتا از ق دیکن یترک خواهد نمود. همواره سع

 .دییخود را اصالح نما یهامتیلزوم ق تو در صور افتهی

 کارکنان تیرضا

کارکنان  کهیاست. در صورت یمشتر تیرضا یبرا یاز عوامل ضرور یکیکارکنان  تیرضا

 تیفیحفظ ک یبرا یخوب زهیباشند، انگ یخود ناراض یامکانات رفاه ایحقوق و  زانیشما از م

مناسب و  یاهیانتظار داشت که با روح توانینم و محصوالت و خدمات نخواهند داشت

 هم منتقل خواهد شد. انیبه مشتر یتینارضا نیا نی. بنابراندیبرخورد نما انیاحترام با مشتر
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